
                                          HABILIDADES 2019 

Caxias do Sul, 12 de junho 2019. 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

De acordo com o que foi expresso em reunião de pais e/ou responsáveis, 

apresentamos a organização trimestral da Creche 2º trimestre. 

 
 

EU, O OUTRO E NÓS 

Habilidades: 
 Interagir entre pares, adultos, pequenos e grandes grupos. 

 Utilizar diferentes linguagens de forma autônoma e criativa.   

 Perceber que as pessoas tem características físicas diferentes, respeitando essas 
diferenças. 

 Atuar nas rotinas de convívio social e escolar em situações cotidianas.  

 Perceber suas emoções, necessidades e desejos. 

 Perceber as possibilidades e limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das 
quais participam.  

Sugestões:  
 BELINKY, Tatiana. As aparências enganam. São Paulo: Cortez,2004.  

 Música: Boneca de lata - https://www.youtube.com/watch?v=jJGqFxT_Bjk  ou 
https://www.youtube.com/watch?v=T9FfvqOiJpk 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Habilidades: 
 Identificar e Reconhecer seu corpo e o uso das partes de seu corpo para conviver com 

outras crianças.  

 Imitar gestos, sonoridades e movimentos de outras crianças, adultos e animais.  

 Expressar e interagir nos espaços utilizando movimentos. 

 Exercitar a autonomia e iniciativa nos espaços organizados.  

Sugestões:  
 ANNUNZIATO, Vania Banucci. Jogando com os sons e brincando com a música. São 

Paulo: Paulinas 2002. Visitar parques explorando as possibilidades motoras. 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

Habilidades: 
 Demonstrar interesse pela contação de histórias e livros.  

 Ouvir contos, brincar de dramatizar os personagens das histórias com máscaras e 
fantoches.  

 Esperar a vez de falar. 

 Estabelecer relações ⁄ comentários por meio de apreciações com seu universo com 
pessoas, animais, cenas familiares, formas, linhas. 

 Reconhecer a importância da escrita do próprio nome para a identificação de 
pertences e produções. 

 Registrar ideias por meio do desenho. 

Sugestões:  
 Manusear materiais impressos; Explorar livros de literatura infantil e recontar 

histórias. 

TRAÇOS, SONS, CORES E IMAGENS 

Habilidades: 
 Participar de atividades em grupo. 

 Explorar diferentes materiais respeitando as produções dos colegas. 

 Conhecer as diferentes linguagens artísticas e plásticas. 

 Dramatizar cenas de histórias conhecidas e experimentar movimentos ao som de 
músicas com ritmos variados. 

Sugestões:  
 Explorar diferentes materiais como: jogos de encaixe, alinhavo e massa de modelar. 

Confeccionar objetos com materiais alternativos. 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Habilidades: 
 Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens 

(desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.  

 Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre 
eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

 Classificar objetos considerando determinado atributo. 

 Contribuir com investigações em grupo propondo soluções para problemas, 
formulando questões, levantando hipóteses, organizando dados, testando 
possibilidades de solução. 

 Resolver situações problema, formulando questões, levantando hipóteses, 
organizando dados, testando possibilidades de solução. 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 
dos objetos. 

https://www.youtube.com/watch?v=jJGqFxT_Bjk
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 Perceber seu crescimento. 

Sugestões:  
Livro: 

 CIBOUL, Adele. Os cinco sentidos. São Paulo: Salamandra, 2007 (Criança Curiosa); 
SOUSA, Mauricio de. Manual de receitas da Magali. São Paulo:Globo,2002;  

 Explorar objetos observando características quanto à cor, forma e tamanho. 

PSICOMOTRICIDADE 

Habilidade: 
 Identificar e reconhecer as partes do corpo.  

Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções de frente, trás, alto, 
embaixo, dentro etc. ao se envolver em brincadeira e atividades de diferentes 
naturezas. 

 Utilizar o corpo para movimentar-se de um ponto a outro. 

 Identificar as combinações. 

Sugestões:  
 Realizar atividades lúdicas, onde se trabalhe a motricidade ampla, como passeios ao 

parque junto à família, andar de bicicleta, patinete, pular corda, jogar bol.  

INGLÊS 

Habilidade:  
 Dialogar com crianças e adultos cumprimentando os mesmos utilizando a Língua 

Inglesa. 
Perceber suas emoções, necessidades e desejos, assim como buscar reconhecê-las no 
outro. 

 Valorizar e reconhecer suas próprias características, partes do seu corpo, assim como 
as das outras crianças e adultos. 

Sugestões:  
 Músicas e desenhos recomendados: The Itsy bitsy spider/ A Dona Aranha 
(https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg). 

  Apple and Bananas/ Maçãs e Bananas 
(https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M). 
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